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Vedr. aflysning af holdkamp mellem Kolding og Silkeborg 
Turneringsudvalget (TU) har modtaget en henvendelse fra Kolding KFUM vedrørende holdkampen mellem 

Silkeborg og Kolding 2 i 1. division vest. Kolding anfører, at klubben ikke havde mulighed for at afvikle 

kampen på den oprindeligt fastsatte dato, d. 5/9, men at klubberne imellem sig blev enige om rykke 

kampen til 19/9. D. 15/9 meddeler Silkeborg iflg. henvendelsen fra Kolding så, at klubben ikke kan stille 

hold på den nye dato. Efterfølgende har det ikke været muligt at finde en ny spilledato. Silkeborg er i 

Squashportalen blev noteret som vinder, hvilket Kolding opponerer imod, da klubben mener, at kampen 

med Silkeborgs accept var blevet flyttet, og at det derfor må være Silkeborgs problem, at de ikke kunne 

stille hold på denne dag.  

TU har forsøgt at skabe klarhed omkring forløbet af flytningen af kampen, hvilket TU anser for at være det 

kritiske i sagen. Kolding henvendte sig på den oprindelige spilledato til forbundskontoret og oplyste, at man 

var nødsaget til at trække holdet, hvorefter forbundskontoret gjorde Kolding opmærksom på, at der (som 

oplyst på Dansk Squashforbunds hjemmeside d. 2/9) på grund af forsinkelsen ifm. udsendelsen af 

kampprogrammet var givet en generel dispensation mht. flytning af førsterundekampe. I perioden mellem 

d. 5/9 og d. 15/9 har der været kontakt mellem klubberne. Silkeborg angiver i en besvarelse på en 

forespørgsel fra TU om forløbet omkring flytningen således at: 

”Jeg har ingen mail korrespondance. Brian skrev til dig hvor du opfordrede os til at finde en anden spille 

dato. 

Det forsøgte vi, men vi måtte stille et meget svagt 1. hold til kampen, hvorfor vi må have retten til at aflyse 

kampen.” 

TU fortolker umiddelbart ordlyden af svaret sådan, at Silkeborg efter i første omgang at have accepteret at 

flytte kampen fra den oprindelige dato indser, at de ikke vil kunne stille hold og derpå ønsker at gå tilbage 

til den oprindelige spilledato. Det er ikke klart, hvorvidt der er aftalt en konkret dato. Denne tolkning er 

imidlertid udelukkende baseret på Silkeborgs svar på TUs henvendelse.  

I Squashportalen er det registreret, at kampen er blevet flyttet af forbundskontoret. Kontoret har 

bekræftet, at flytningen skete efter henvendelse fra Kolding, hvor klubben angav, at der var opnået enighed 

om den nye dato. Ifm. flytning af kampe udsendes der en bekræftelsesmail, og i den konkrete sag har en 

række spillere fra Silkeborg modtaget en sådan mail. Så vidt TU er informeret, har hverken en holdkaptajn, 

en spilleransvarlig eller en anden ansvarsperson imidlertid modtaget denne bekræftelse, hvorfor TU ikke 

anser det for godtgjort, at Silkeborg har accepteret eller bør have været klar over, at kampdatoen var 

blevet rykket. 

Ingen af de involverede klubber har kunnet forelægge anden dokumentation for, at begge klubber har 

accepteret flytningen. 

TU anser det for problematisk, at en klub først accepterer flytning af en kamp og efterfølgende fortryder 

flytningen og derigennem vinder kampen. TU anser det imidlertid ikke for godtgjort, at Silkeborg rent 

faktisk har accepteret flytning af kampen til d. 19/9. TU anser det dog for godtgjort, at Silkeborg har 



accepteret, at holdkampen blev flyttet, men at man efterfølgende ikke har kunnet blive enige om en ny 

dato. Dermed er flytningen sket i tråd med §10.d i Regler for Danmarksturneringen for hold: 

”Såfremt de implicerede klubber i en holdkamp indbyrdes kan blive enige om at flytte hele holdkampen (alle 

kampe skal afvikles samme dag!), kan dette lade sig gøre.  

Tidsrammerne for en sådan flytning er, at holdkampen ikke må afvikles tidligere end ugen op til 

holdrundedatoen og skal være afviklet inden en uge efter holdrundedatoen. ”Turneringsudvalget” skal 

orienteres om flyttede kampe. ” 

TU mener, at begge klubber bærer skylden for, at holdkampen ikke blev afviklet. Kolding meldte afbud til 

holdkampen, men Silkeborg accepterede at finde en anden dato. TU anser det ikke for godtgjort, at 

klubberne efterfølgende har kunnet blive enige om en ny dato, og dermed er kampen ikke blevet afviklet 

inden afviklingen af 2. runde i Danmarksturneringen. Dermed falder sagen ind under den generelle 

dispensation, hvis ordlyd som offentliggjort på Dansk Squashforbunds hjemmeside lyder: 

”Hvis begge hold ikke kan stille fuld hold til den dato sat af forbundet for 1. runde, og eller at holdene bliver 
enige om at finde en ny dato, der går udover den af reglerne fastlagte periode, vil dette blive godkendt af 
TU. 
  
Det kræves dog, at 1. holdrunde bliver afviklet inden 2. holdrunde! 
 
Kan holdene ikke blive enige om en dato, vil begge hold blive noteret for et "ikke mødt" og få 0 point for 1. 
runde. 
 

Holdene vil IKKE blive pålagt en bøde i den givne situation.” 

 
TU dømmer derfor begge klubber som tabere af kampen, sådan at kampen afgøres 0-0. 

Som en kommentar til regelsættet, anser TU det for hensigtsmæssigt, at formuleringen i §10.d ændres 

sådan, at flytning af en kamp defineres nærmere, fx at flytning af en kamp indebærer, at en ny dato er 

aftalt, og at kampen skal være flyttet inden den oprindelige kampdato. Som reglerne er nu, er der ikke sat 

en grænse for, hvornår en kamp kan flyttes. Ligeledes bør det undersøges, om det teknisk er muligt, at 

begge klubber skal acceptere flytning af en kamp i squashportalen, før den går igennem. 

Denne afgørelse kan ankes til Dansk Squashforbunds appeludvalg inden for fire uger. 
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